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 چکیده
هوشنگ ابتهاج؛ سایه از شاعرانی است که شعرش در دو ساحت فردی و اجتماعی رمانتیسم قابل بررسی است. گرچه از دفترر  

عزم می کند که دیگر قول و غزل را فرونهد و شعرش را یکسره در خدمت اجتماع قرار دهد، دفترهای شعر او هیچگاه  شبگیر 
از شاخصه های رمانتیسم  فردی خالی نمی شود. او شعر گفتن را با رمانتیسم فردی آغاز می کند و زمانی که مهم ترین دغدغه 

نتیک اجتماعی به خود می گیرد و پس از آن هم ، بارها به سریا  رمانتیرک   هایش به اجتماع مربوط می شود، شعرش رنگ رما
های فردگرا شعر می گوید. در واقع مضمون شعر سایه هر چه باشد، زبان پر احساس و عاطفه قوی او،  به آن رنرگ و  قرالبی   

 رمانتیک می بخشد. 
با طبیعرت، امیرد بره آینرده روشرن، سرتایش آزادی،         در این جستار، شاخصه های رمانتیکی چون، اندوه، عشق، تنهایی، همدلی

نگرش رمانتیک به مرگ و مذهب و سمبل هایی چون قهرمان رمانتیک، در تمام دفترهای شعر سایه مورد بررسری قررار گرفتره    
 است

 هوشنگ ابتهاج، رمانتیسم، رمانتیک فردی، رمانتیک اجتماعی. :واژگان کلیدی
. 
 مقدمه. 1  

 81قررن  (Classicism)رمانتیسم، انقالبی فکری و احساسی بود که درتقابل با خردگرایی و جزم اندیشی کالسیسم 
پدید آمد. پیروان این مکتب برای تخیل، نبوغ، زیبایی و احساس اهمیت زیادی قائل بودند و از معیارهرای خشرک و   

ها تمایلی نداشتند که بره معیارهرایی    دند. رمانتیککر آفرینش هنری پیروی نمی((Classicalانعطاف ناپذیر کالسیک 
و شرو  و رنرز زنردگی درونری        خواسرتند واقعیرت، راز    ثابت و خلل ناپذیر در آفرینش هنری دست یابند، بلکه مری 

های سمبولیک جهانی، متفاوت تر از آنچه خرود و خوانندگانشران در    های ظاهری و پیرایه خویش را بر حسب مالک
 (  821: 8811ه اند، ارائه کنند.)پریستیلی،زیست   آن می

انقالب صنعتی و زندگی مدرن، نوعی روحیه انزوا طلبی و احساس تنهایی در هنرمندان ایجاد کرده بود، بره گونره ای   
ها به بازتاب احساسات، هیجانات، آالم ،آرزوها و خراطرات فرردی آنران اختصرا       که حجم زیادی از آثار رمانتیک

کردند، رمانتیسم احساساتی  رور تحت تأثیر فیلسوفان و جامعه شناسانی که این روش آنان را تأیید نمیداشت. اما به م
(یکری از  811: 8،88،1فردگرا رو به شکست نهاد و رمانتیسم اجتماعی  بیش از گذشته رواج یافت.)سرید حسرینی،ج  

که به جای دلبستگی بره گذشرته و آرزوی    های برجسته رمانتیسم اجتماعی، رمانتیسم انقالبی و اتوپیایی است گرایش
هرا   کشرند. از نررر ایرن رمانتیرک     احیای آن، یا درون گرایی و انزواطلبی، در آثارشان آینده ای آرمانی را به تصویر می

یرر   تنها متعلق به گذشته نیست، بلکه هدف است و  همه باید برای رسریدن بره آن ترالش کننرد.) سره     « عصر طالیی»
،8818 :828) 

نتیسم در ایران نیز مانند اروپا در تقابل با قواعد و سنن پوسیده و ناکارآمد رایز بره وجرود آمرد و تقابرل سرنت و      رما
ای طوالنی،حردود   ( جنبش عریم هنری و فرهنگی که در اروپا، دوره81: ،881تجدد را به نمایش گذاشت. )جعفری،
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کمتر از سری سرال و در ایرن سری سرال هرم،       »ه است. دو قرن را در بر گرفت، در ادبیات فارسی، عمری کوتاه داشت
هرایی میران    توان شباهت ( با این حال با تسامح می118:8814)شفیعی کدکنی،« کمترین دستاورد را عرضه کرده است.

عصر مشرروطه از آغراز   -8رمانتیسم ایرانی و اروپایی یافت؛ چنانکه رمانتیسم در ایران را به سه دوره تقسیم کرده اند؛
 (21: ،881جزی، رمانیسم دهه بیست، سی و پس ازآن. )جعفری-8(8844-8824عصر رضا شاه )-2هر..ش. 8844تا

دهه بیست دوره شکوفایی شعر رمانتیک است و دهه سری  »کند؛ ها غلبه می در دوره اخیرشعر رمانتیک بر دیگر گرایش
زنرد و در ایرن دو دهره، شرعر      دامرن مری  به آتش رمانتیسم  8882روز بازار این نوع شعر؛ وقایع پس از کودتای سال 

(در این دوره 818: 8818زرقانی، «)گیرند. ها تحت الشعاع آن قرار می گیرد و همه آن قرار می«ها ایسم»رمانتیسم بر فراز
خواهنرد هرم در فضرای     رمانتیسم دارای دو گرایش عمده است؛ فردی و اجتماعی. طرفداران گرایش  اجتمراعی مری  

هرا رمانتیسرم اجتمراعی و     کنند هم به جامعه و موضوعات اجتماعی پشت نکننرد.در ایرن سرال    شاعران رمانتیک غور
ایرن  »شرود.   انقالبی از رونق خاصی برخوردار است. با وقوع کودتا، شعر رمانتیک ایران به فضایی متفراوت وارد مری  

روز ایرران و بره ویرده در زمینره     کودتا همان قدر که در تاریخ سیاسی ایران اتفاقی مهیب و پر دامنه است در شعر امر 
هایی برود کره طبقره روشرنفکر      ها و امید کند.کودتا در حقیقت شکست آرمان ایفا می حرکت شعر رمانتیک نقش مهمی

( پس از کودتا، بسیاری از شراعران، بره رمانتیسرم احساسری و فاقرد      841:8818خواجات،«)ها بدان دل داده بود. مدت
و از یأس و دل مردگی گفتند و مضمون شکسرت اجتمراعی و سیاسری وارد شرعر     های اجتماعی روی آوردند  ارزش

ها زنده نگاه  کردند، امید به فردایی روشن را در دل شاعران رمانتیک شد، اما در این میان بودند شاعرانی که  تالش می
 دارند؛ نمونه برجسته این طیف از شاعران هوشنگ ابتهاج است.

 
 .پیشینه تحقیق8.8

واکراوی رمانتیسرم جامعره گررا در اشرعار      »های رمانتیک شعر ابتهاج، تاکنون دو مقاله ترألیف شرده؛    ویدگی در زمینه
هرای رمانتیرک اجتمراعی     شود و شاخصره  محدود می شبگیرکه قلمرو تحقیق آن به « هوشنگ ابتهاج و محمدالفیتوری

هرای رمانتیرک فرردی و برخری دیگرر از       کنرد و بره ویدگری    یابد مقایسه مری  این دفتر را با آنچه در شعر الفیتوری می
بررسی تحول دیرد و سربک شرعری سرایه از رمانتیسرم فرردی بره        »های رمانتیک شعر ابتهاج بی توجه است.  ویدگی

های رمانتیک موثر در سبک شعر سایه را  که روی گرذار زبرانی او از رمانتیرک     یز، برخی ویدگین« رمانتیسم اجتماعی
کند و طبیعتا توجه زیادی به برخی دقایق و عوامل فرامتنی که  فرد گرا به رمانتیک جامعه گرا متمرکز است بررسی می

 شود سایه را شاعری رمانتیک بدانیم ندارد.  باعث می
 
 ای  تحقیقه .روش و پرسش8.2

های رمانتیک در شعر سایه و نیاز به جستجو و تأمل بیشتر در ایرن زمینره، ایرن نوشرتار      با توجه به گستردگی ویدگی
که درباره زندگی، روحیرات   پیر پرنیان اندیش های رمانتیک را با استفاده از منابع تازه تری چون کوشد سیر ویدگی می

ه و مطالعه تک تک دفترهای شعری سرایه، حتری اولرین دفترر او کره هرگرز       و شعر ابتهاج از زبان خود او نوشته شد
ها پاسخی جرامع   تجدید چاپ نشد، برجسته ترین مضامین و مفاهیم رمانتیک شعر سایه را تبیین کند و به این پرسش

فرردی و  رمانتیرک   -نه در یک اثر بلکه در تمام آثرار او، کردام اسرت      -های رمانتیک شعر سایه شاخصه -دهد که: 
توان زمان مشخصی را برای پایان یافتن گررایش سرایه بره     اجتماعی شعر سایه تا چه اندازه قابل تفکیک است  آیا می

رمانتیسم فردی و قدم گذاشتن او به وادی رمانتیک اجتماعی بیان کرد  آیا گرایش سایه بره رمانتیسرم اجتمراعی، بره     
 ی رمانتیک فردی انجامید   طور کامل به قطع تمایل او به شعر گفتن در فضا

 
 .هوشنگ ابتهاج و رمانتیسم2
 هوشنگ ابتهاج؛ سایه از شاعرانی است که شعرش در دو ساحت فردی و اجتماعی رمانتیسم قابل بررسی است. او   
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 عالوه بر شعر در زندگی نیز از خود شخصیتی رمانتیک به نمایش گذاشته است؛ شخصیتی دلبسته زیبایی، موسیقی و  
انجامرد   انگیزاند و به شعری لطیف می ورزد و کوچک ترین تلنگری احساساتش را بر می طبیعت که به انسان عشق می

سرازد و او را بره همرذات     که در بیشتر موارد به بهترین شکل هیجانات و احساسات مخاطب را برا خرود همرراه مری    
جه ممارست در بیان دیگرگونه تجارب گذشتگان. در دارد. شعر سایه شعری است از دل برآمده و نه نتی پنداری وا می

رمانتیسم انقالبی و آرمان گرایی که در بسیاری از اشعار سایه نمود یافته اسرت؛ نیرز، سرتایش مبرارزه و انقرالب کره       
« روزبهری  »کند و بر آرمان وآرزوی  سرایه   بسیاری از اشعار او را فراگرفته، مسیرآزادی و سعادت انسان را هموار می

 پوشاند.    امه تحقق میج
مرز قائل شدن بین اشعار رمانتیک فردی و اجتماعی سایه، کاری است دشوار و بی تردید در بسیاری موارد نراممکن.  

نهد؛ دغدغه بهبود شررای  وطرن، آزادی و رفراه     به عرصه رمانتیک فردی گام می« ها نخستین نغمه»سایه حتی وقتی با 
نخواهرد گفرت و از ایرن    « قول و غزل» نویسد که دیگر از  می سرابچند در مقدمه  توده مردم را دارد. هم چنین هر

 سریاه مشرق  بینیم که در برخی از اشعار نو و در اغلب اشرعار   پس شعر خود را در خدمت مبارزه قرار خواهد داد. می
   پردازد. شاعر فارغ از مضامین اجتماعی و انقالبی، به بیان احساسات فردی و درونی خود می

های گوناگون هستی شناختی، فلسفی اجتماعی و حتی سیاسی  شخصیت و روحیه رمانتیک سایه، در برخورد با پدیده
های گوناگون انجامیده است. اشعار رمانتیک او شامل مضامینی چون، انردوه، عشرق،    به تولد اشعار رمانتیکی در زمینه

آزادی و ... است. این مضامین چنان در شعر وی در هم تنیده تنهایی، همدلی با طبیعت، امید به آینده روشن، ستایش 
 شوند که تفکیکشان مشکل است. می
 
 .عشق    2.8

اولین دفتر چاپ شده از اشعار ابتهاج، سرشار است از شعرهایی عاشرقانه و احساسراتی کره شراعر در آن از فررا  و      
ه همان سبک و سیا  شعر غنایی گذشته سروده شرده  کند؛ اغلب این اشعار ب نالد و از بی وفایی یار گله می هجران می

هرایی از رمانتیسرم بره     هایی که از شاعرانی چون عشقی شرده، رگره   ها به واسطه تقلید اند، جز این که در برخی از آن
 کند. خورد که این اشعار را از شعرهای غنایی سنتی متمایز می چشم می

ست، از شب بهراری کره شراعر بره کرام دل آن  را برا معشرو         توصیفی لطیف ا« یک شب بهاری » برای نمونه شعر 
گذراند و آرامش و خوشوقتی در طبیعت و احوال شاعر جاری است. ایرن مسرم ،  تقلیردی اسرت خرام، از سره        می

آورد ،اما در نمایان کردن مسیری که سرایه در رمانتیسرم    تابلوی مریم عشقی که گرچه وجاهتی برای شاعر به بار نمی
( هم چنین در چندین شعر )بریم و امیرد، ای آسرمان، کراش، عشرق بری       21: 8814سود مند است. )ابتهاج، پیموده ؛ 

یراد  « پرروین »حاصل، معشو  خیالی، حسرت و دیدار( از اشعار این مجموعه شاعر از معشو  خرود برا نرام خرا      
دهرد؛ منافرات دارد؛    ی ارجاع مری های کل کند؛ که با سنت اشعار غنایی فارسی که شاعر در آن به معشو  با ویدگی می

داشرته کره همره اشرعار آن  را بررای پرروین       « های گمشده سایه»گویا عالوه بر این مجموعه، سایه دفتر شعری با نام 
 (  18: 8818، سروده بوده است.)عریمی

ه بیران  بر « نرو قردمایی  »های  است؛ شاعر به سبک و سیا  توللی در قالب« سراب»مضمون عشق وجه غالب اشعار    
پردازد؛ این اشعار سایه از زبان پخته تر و موسیقی گوشرنوازتری برخوردارنرد و    احساسات و عواطف فردی خود می

هرای   رشرته »ها دقت زیادی شده است و سرشارند از ترکیبات لطیف، بدیع و رمانتیکی ماننرد؛   های آن در انتخاب واژه
یقی چشم تو، موج نگاه تو، گمشده گلبانگ بهشرت امیرد، شراهد    یاس، لبخندی نازآلود، شیرین نگاه شور انگیز، موس

انگیز،  مالل  پاییز مهتاب   حاصل، بی   آباد  رویا نشین، لهیب آرزوی روشن و خوشتاب، نهیب گور سرد چشم او، خموش
 های وحشری انردوه رنرگ،  چشرم گریرز آهنرگ       عشق یاد آویز، نگه نغمه سرا، خزان آرا گل مهتاب، رویارنگ، سایه

این طیف از اشعار سایه، نمونه اشعار احساسراتی و آه و نالره ای اسرت کره در اشرعار بسریاری از       «. سامان سوخته...
 قابل مشاهده است. 84شاعران دهه 
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در این اشعار، شاعر موجودی ضعیف و احساساتی است که حال و احوال او و دلبسرتگی اش بره زنردگی در گررو      
خواهمرت شرنفتم و    ه دلجویی معشو ، هر چند دروغین برایش دلنشرین اسرت: مری   رابطه او با معشو  است چنان ک

چو بازگشتم از این ره، شکسرته برال / ر ایرن نغمره، ر آه،...        -دنبال این سرود /رفتم به آسمان فروزنده خیال.../دیدم:
 (   11: 8884، ابتهاج..)بگو و دگر باره ام بسوز/ در شعله فریب دم دلنشین خویش.«خواهمت می»نغمه ساز فریب بود/ 

کند کره دیردارش،    های اروپایی، معشوقی فرازمینی را تصویر می در برخی اشعار این مجموعه، سایه به سیا  رمانتیک
فق  در خواب و خیال ممکن است و شاعر بدون این که امیدی به وصل داشرته باشرد همرواره در آرزوی اوسرت و     

 (   81گذارد. )همان،  را آرام نمیشو  دیدار این یار خیالی لحره ای او 
دانرد گراهی از دور چهرره ای بره      در این گونه اشعار، غالبا معشو  پری رویایی است که شاعر نام و نشان او را نمری 

شود و تنها چیزی که برای شاعر نرازک خیرال و احساسراتی     نمایاند و به سرعت از برابر دیدگان او محو می شاعر می
ربرود   و آرزوی دیداری دوباره است:.../در وادی خیال مرا مست دواند / وز خویش می  اند، ناآرامیم رمانتیک بر جا می

زد و لرزان چو آب بود / وانگه که پیش رفتم، با شور و التهاب  فریفت دل تشنه را / چون بحر موج می / و از دور می
 (  8/ دیدم سراب بود! )همان،

کند، تا در جزیره ای ناشرناخته، در منرومره ای دور    اران سال نوری از زمین دور میاو را به اندازه هز«سایه»گاه خیال 
به جست و جوی معشو  خیالی خود بپردازد: .../ و من / همیشه به خود گفته ام : در یک ستاره از یک منرومه دور/ 

کشد برای من /...لبی با  در یک جزیره از یک دریاچه گمشده/ یک غروب / یک سحرگاه / یک نیمه شب / انترار می
 (12: 8814،ابتهاجهزار بوسه... )

شاعری که چنین فکر، ذهن، زبان و تصاویر شعرش را به خدمت بیان تامالت عاشقانه اش گرفته اسرت،یک براره در   
اه های شعرم را / به روی تو بستم / ر گالی / پادشر    بندد:  .../ دروازه های شعرش را به روی معشو  می دروازه شبگیر

های تو بود/ در شبستان غبار آلرود   شهر باستانی شعر من / و فرود آوردم / قندیل خاموش را / که خاطره امروز چشم
 (   21،شعر من )همان

خواهرد، عشرق و    مضمون عشق رمانتیک از مجموعه شبگیر به بعد، در اشعار سایه دیگر وجه غالب نیست؛ شاعر می
هرای قلرب او    های چشم معشو  درخشنده ترر و از ترپش   ردایی کند که از الماسها و ف احساسات خود را نثار آرمان
پوشراند.   های سیاه تازیانه می اندیشد که در شرایطی که تن برهنه مبارزان راه آزادی را بوسه گرم تر است. او به این می

هرا و آرزوهرای    د از عشقکن عشق به هر چیز جز مبارزه و فردایی روشن، نفرین شده است. سایه در شبگیر تالش می
کند. با ایرن حرال    رمانتیک فردی فاصله بگیرد و نسبت به دیگر دفترها بیشترین موفقیت را نیز در این زمینه کسب می

خورد که نشات گرفته از روحیره   های رمانتیک  به چشم می در بسیاری از آثار  بعدی اش، شعرهایی با مضامین عشق
 (  11تواند یکسره، اقلیم رمانتیک فردی و احساساتی را ترک گوید. )همان، نمی رمانتیک و احساسی شاعر است که

هرا بره    در اشعار متاخر سایه نیز کم و بیش شعرهایی وجود دارد که در وصف عشق و معشو  است؛ البته این عشرق 
انه خطاب به هایی پخته و قدر شناس هایی با صحنه عرفانی است و یا عشق عشق سیاه مشقهای  خصو  در مجموعه

( جدا کردن بخشی تحت عنوان عشق رمانتیک در بررسی شعر سایه، کار مشکلی است؛ 8،4: 8811،ابتهاجهمسرش.)
چرا که عشق جان مایه شعر اوست و در اغلب مضامین شعر او تنیده شده است و بی گمان این که بخشی از شرعر او  

امحه نیست.خود سایه نیز به آمیختگی عشرق برا مضرامین    کنیم، خالی از مس را تحت عنوان عشق رمانتیک بررسی می
گویرررد تنهرررا شرررعری کررره از نررررر من،فقررر  و فقررر  عاشرررقانه   گونررراگون شرررعرش معتررررف اسرررت و مررری

 ( شعری با درون مایه عشقی ناکام:     118: 8818است)عریمی،«گریز»است؛

جان من و تو تشنه پیوند مهر بود /دردا که جان تشنه خود را گداختیم /بس دردناک بود جدایی میان ما/ از هرم جردا   
شدیم و بدین درد ساختیم /  دیدار ما که آن همه شو  و امید داشت/ اینک نگاه کن که سراسرر مرالل گشرت / وان    

 (  18: 88،4پایمال گشت... )ابتهاج، عشق نازنین که میان من و تو بود / دردا که چون جوانی ما
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 .طبیعت گرایی    2.2
هرای شراخش شرعر     طبیعت ستایی، بدوی گرایی و آرزوی بازگشت به زندگی ابتردایی و روسرتا نشرینی از ویدگری    

هرایی از آن نمرود یافتره اسرت.      ( که در شعر شاعران رمانتیک ایرانری جنبره  18: 8811رمانتیک است .)لیلیان فورست:
ایه به عنوان شاعری رمانتیک با طبیعت در برخی شعرها به ویده در دفتر سراب برخوردی همدالنه اسرت؛  برخورد س

بیند و توصریف او از طبیعرت مبتنری برر درکری دو سرویه        یعنی شاعر در طبیعت، انعکاس حاالت درونی خود را می
. هروا سررد و تاریرک اسرت و ابرهرا      ،احساس غم و تنهایی وجود شاعر را فرا گرفته است« اندوه»است؛مثال در شعر

ایسرتد:  .../   آسمان را پوشانده اند و شاعر نگران حال یار بیمارش است و مرغ شب لحره ای از ناله کرردن براز نمری   
ترراود   نمناک / می  خزد از بام کبود / تازه بند آمده باران نسیمی خسته و غم زده، با زمزمه ای حزن آلود / شب فرو می

خنردد و   کشد مرغ شباهنگ خروش / شمع افسرده ماه که از پس آن ابر سیاه / گاه مری  اه خموش / میدل سرد شبانگ
تابد از اندوهی سرد / خنده ای غم زده چون خنده درد / تابشی خسته و بی رنگ و تباه چو نگاهی که در آن موج  می

! / بشکن این ناله پر سروز و گرداز /    زند سایه رنگ/ .../ آه ای مرغ شباهنگ خموش ! / بس کن این بانگ و خروش
بشکن این ناله که آن مایه ناز / تازه رفته است به خواب / آری ای مرغک اندوه پرست / بس کن این شور و شتاب ! 

 (  821-821: 8884،ابتهاج/ بس کن این زمزمه ...او بیمار است)
انسان است. ایرن همردلی گراه ترا جرایی پریش       در شعر سایه، انسان و طبیعت به هم نزدیک اند و طبیعت آینه درون 

 گرید:    انگیزد و بر حال زار او می رود که مثال تنهایی و بی کسی شاعر شفقت طبیعت را بر می می
افتاد / به درون آمدم و پنجره را بستم / باد با شاخه در آمیخته بود / من در این خانه تنها، تنها / غم عالم  شب فرو می

گریرد... /   / ناگهان حس کرردم : / کره کسری / آن جرا، بیررون، در براغ / در پرس پنجرره ام / مری          به دلم ریخته بود
 (  11:  88،4،یادگارخون سروچکید / از گل سیب)  صبحگاهان، / شبنم / می
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و درد، در پرده دل آزادمرردان و   که خروش خشم و فریاد کند که در هنگامی در مقدمه سراب سایه خود را مالمت می
دهنرد؛ در تنهرایی    های سرافراز، همگام و هماهنگ، صدای صلح و آزادی سرر مری   ستم دیدگان آویخته است و انسان

کند که ایرن خاموشری ننرگ آلرود را بشرکند و مررغ        اندوه بار خویش، ناله سر داده است و در پیشگاه مردم عهد می
 (     ،-1: 8884این جنگل سکوت پرواز دهد.)ابتهاج، آوازش را از دل پیچیده و سیاه

کند و مبارزه، آزادی و تالش برای رسیدن به فردایی روشن از مضامین غالب شرعر   او در شبگیر به وعده خود وفا می
گیرد و بیشرتر از   مرداد و شکست جنبش ملی شدن نفت قوت می 21شود. این گرایش رمانتیک سایه با کودتای  او می
بی آن که از پیش آمدهای واقعی یاد کند، رخدادهای طبیعی هم چون تابش خورشید، »گراید و به نماد پردازی میقبل 

 (   188: ،881بزرگ علوی ،«)گیرد. سپیده صبح، توفان، شکفتن غنچه و زیبایی باغ را به صورت نمادهایی به کار می
هرای سراز بگویرد؛ بررای      هرای معشرو  برر پررده     انگشرت سایه در این گرایش از رمانتیک به جای این که از ناز سر 

 (   8،: 8814،ابتهاجگوید.) دخترکان و کودکان زحمت کش و ستم دیده جامعه اش شعر می
گیرنرد، از   های طبقه ضعیف جامعه که مورد سرو  اسرتفاده سرتمکاران و اعیران جامعره قررار مری        گفتن از آالم و رنز

 Percy Byssheدارد. شرلی )  هرای برزرگ اروپرایی نیرز جایگراهمهمی      رمانتیرک مضرامینی اسرت کره در اشرعار     

ShelleY گوید و آنان را به مبارزه با ظلم و ستم فرا  در حمایت از کارگران و زحمت کشان شعر می 8181(در سال
گیرد / لباسری   می اندوزید /دیگری در اختیار کند /ثروتی که می کارید ،دیگری درو می خواند :...بذری که امروز می می

گیرد /بذر بکارید اما مگذاریرد سرتمگری آن را درو    سازید دیگری بر می پوشد؛ سالحی که می بافید/دیگری می که می
کند /ثروت اندوزید مگذارید که شیادی آن را انباشته کند/لباس ببافید مگذارید که عاطلی آن را برر ترن کنرد /سرال      

 (   841: 8818ر گیرید)پاینده،بسازید و در دفاع از خویش آن را ب
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های سیاسی اجتماعی چون بهبود وضع وطن ،آزادی و حمایت از کرارگران و سرتمدیدگان، پریش از آن کره      مضمون
پیمان ما،ترا  »به کار رفته است. سایه نوجوان چندین شعر از این مجموعه رر ها نخستین نغمهمطر  شود، در  شبگیردر

 رررا به این مضامین اختصا  داده است.  «به کی بندگی، هدیه من، هنر مرد،نیروی همت،فردای وطن،ایران
در ایرن   در واقع این شعرها، استمرار کالم و پیام شاعرانی چون بهار،عشقی،الهوتی و فرخی یزدی است . خود سرایه 

سالگی آرزوی بهبود اوضاع کشور را داشتم حاال با تصورات و زبان زمان خودش ؛مثال  82-88گوید:...من از  باره می
( دوسرتان  8،1: 8818دانستم معنری اش چیسرت اما برا اجنبری مخرالف برودم.)عریمی،        نمی«استقالل»گفتم  وقتی می

به پا باید کرد /خانه خویش ز اغیار تهری بایرد سراخت /کشرور از     سلسله از پای رها باید کرد / بهر آزادی  خود فتنه 
سلطه بیگانه رها باید کرد /.../تیغ باید به کف آوردن و دشمن کشتن /دل به خون ریختن وصل رضا باید  کرد /بایرد  

 (  1:8814،ابتهاجاز بهر رهایی وطن پای فشرد /سر و جان نیز در این راه فدا باید کرد)
نگرنرد و   متعلق به روزهایی است که مردم با اطمینان بره روزهرای روشرن آینرده مری     ها نخستین نغمه این اشعار دفتر

کشند که در آن ایران به آبادی و آزادی رسیده اسرت. ایرن قبیرل شرعرها گرچره از نگراه و زبران         فردایی را انترار می
ایه هستند. سایه در این اشعار مانند عشرقی و  های انقالبی و اجتماعی س رمانتیک بی بهره اند، اما نمایش دهنده دغدغه

 (2شمارد.)همان، های دوره اول، در راه آزادی و آبادی وطن، قیام خونین را نیز جایز می رمانتیک
رسد؛ از آزادی و اشتیا  خرود بره    های پس از کودتا و دوره ای که خفقان حاکم بر جامعه به اوج خود می او در سال

تواند سرخن گفرتن از آزادی و آرزوی آن را رهرا     ید؛ گرچهامید او رو به زوال است؛اما نمیگو آن، به اشاره سخن می
 کند:

بیند /پرنده در قفرس خرویش    ماند /پرنده در قفس خویش /خواب می خیال دلکش پرواز در طراوت ابر /به خواب می
تصرویر اسرت /پرنرده در قفرس      داند که باد بی نفرس اسرت /و براغ    نگرد/ پرنده می /به رنگ و روغن تصویر باغ می

 (    14: 88،4،ابتهاجبیند. ) خویش /خواب می
و بازتر شدن فضای سیاسی و هموار گردیدن راه آزادی،سایه به مسیری کره ترا بره امرروز بررای       14از نیمه دوم دهه 

کند بره سررابی    یی میهایی که از آزادی، خود نما نگرد و امیدوار است ،این بار نشانه رسیدن به آزادی پیموده شده،می
هرای تلخری کره سرایه داشرته،       هایی که در راه آزادی نثرار شرده، بره ثمرر بنشریند. تجربره       بی حاصل نینجامد و خون

کنرد و مرانع    گذارند، او خوش باورانه مدده آزادی را بپذیرد. حضور توأمان امید و نگرانی، درون او را مشوش می نمی
دهنرد؛   هراسد که آنچه مردده اش را مری   استقبال و جشن آزادی برود. او از این میشود که با قلبی مطمئن به  از آن می

ها نثار کرده انرد،پایمال   ها و جان تنها تمثالی بی رو  از آزادی باشد و خون عاشقان پاک باخته ای که در راهش خون
اهم کررد /.../ای آزادی!/از ره  شود: ای شادی /آزادی!/روزی که تو باز آیی / با این دل غم پرورد /من با تو چره خرو  

لرزم:/این چیست که در دست تو پنهان است  /این چیست که در پای ترو   آیی و من در دل می آیی / اما / می خون می
 (  821آیی /)همان، پیچیده است / ای آزادی آیا با زنجیر می

لت ایران به ثمرر نشسرته و خرود مرردم     رسد که تالش م سایه، به این اطمینان قلبی می 11با پیروزی انقالب در سال 
ها جانفشانی و فداکاری است بهره ببرند. این  خواهند سرنوشتشان  را به دست بگیرند و از آزادی  که حاصل سال می

 آورد:    بار مدده آزادی وطن او را به وجد می
 نت     برساند ز م شنوم از چمنت                قاصدی کو که  سالمی باغبان مدده گل می

 وقت آن است که با نغمه مرغان سحر               پر و بالری گشرایی به هروای وطررنرت    
 گذرد            جان صد مررغ گرفرتار فردای دهنرت...    بر لبت مدده آزادی ما می

 (   881خواست کزین خاک کند ریشه کنت...   )همان، خود به زخم تبر خلق در آمد از پای       آن که می
مدده آزادی را برای ملت ایران به ارمغان آورد حال و هوای شعرهای سایه در سرآغاز انقالب؛حکایرت   8811انقالب 

خورد بره   داند که در راه / آن از زندگی خود گذشتند؛و غبطه می از این داشت که او انقالب را ثمره خون شهدایی می
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از انقالب را که اغلرب مرردم    گرایش او به حزب توده باعث شد او ایامینسلی که متعلق به این دوره اند ؛با این حال 
 گرفتند در زندان بگذراند؛    آزادیشان را جشن می

 از آزادی بهره ام این شد که به حبس                
 (  ،88: 8818بنشینم و سیگارش را دود کنم)عریمی، 
 
 .مبارزه و امید2.1

سرتاید و   اید شعر مبارزه و امید نامید.او در شعرش مبارزان و آزادی خواهران را مری  شعر اجتماعی و انقالبی سایه را ب
زند، او بره   دهد که در انترارشان بی تابانه پرپر می کند و به آنان مدده فردایی را می سرود پیروزی را برایشان زمزمه می

مبارزه را به تراخیر افترادن روز ظفرر     فردایی که پیش رو است،ایمان دارد و یأس و گوشه گیری و لحره ای تعلل در
های سرد بردارند؛چرا که ظفرر نزدیرک    خواهد، دست از گوشه نشینی و ناله داند و از مبارزان و آزادی خواهان می می

 است و باید به استقبالش بروند و برایش سرودی تازه بسازند:   
دارم/چرو شریرین    ه تران را دوسرت مری   هرای خنرد   های رنگ افسرده خاموش/ شرکفت غنچره   واینک من،/ که بر لب

گدازم در دل پرر داغ،/و در ماتمسررای    های باغ /به دامان بهار  شاخ گرم آغوش/زمستان سکوت خویشتن را می خنده
های سررد!/و   های زرد!/و بر دارید دست از ناله آرایم از این بانگ آتشگیر /فرو گیرد اشک از گونه هاتان/شعله می سینه

های ریش/چه بس خورشید کره   تپد پرشور/به شو  این دالور سینه ها که در خود می وش:/چه شادیبسپارید با من گ
ریزد نگاه انترارش  پزد رویای بام زرنگار صبح /درین جغد آشیان شوم و مرگ اندیش /چه بس اختر/که می در دل می

تروانم   شو  لبخند ظفرمنرد شرما را مری   را/بر این راه غبارآلود/به بوی خنده خورشید روشنگر/و من از دور هم اکنون 
آرایرد از خلروت سررای پررده امیرد /و       هایتان بی تاب/ و پنهران، چهرره مری    زند در آرزوی بوسه لب دید/که پرپر می

 (  28: 8814،ابتهاجآرد به من پیغام:/سرودی هم برای فتح باید ساخت) خوانم از این لبخند بی آرام /که می می
هرا   دهد، احساس،عاطفه و زبان رمانتیکی است که در آن ا در شمار شعرهای رمانتیک قرار میآن چه این گونه اشعار ر
های تصویری و بدیعی وجرود   ها و اضافه که ابیاتی از آن نقل شد، ترکیب« سرود رستاخیز » به کار رفته است؛ مثال در

های رنگ افسرده خراموش،   رد، لبدارد؛ چون: چشم آتش رنگ،شعله تاب کوره بیداد،سرودی رنز زاد و زندگی پرو
های خنده،دامان بهار شاخ گرم آغروش، زمسرتان سرکوت و رویرای برام زرنگرار صربح  کره از لحرا            شکفت غنچه

 ساختاری و زیبایی شناختی نرایری دارد. 
 
 .ستایش مرگ و شهادت   2.1

د فردی آن است.تأمالت دردنراک  مرگ ستایی و اندیشیدن به مرگ از موضوعات رایز رمانیسم اروپایی به ویده در بع
هرای منحررف رمانتیرک اسرت.در اشرعار       روحی و احساس یأس و پوچی و حتی اقدام به خودکشی، رهاورد گرایش

خورد و تحت تأثیر احساسات و عواطف سطحی و  ها به چشم می های اندکی که در نخستین نغمه ابتهاج به جز نمونه
گرران اسرت؛این گونره تمرایالت جایگراهی نردارد. مرگری کره سرایه آن را          زودگذر دوران نوجوانی و به تقلید از دی

 ستاید، مرگ در راه آرمان و فردای روشن است؛ مرگی که بر قامت آرزو جامه تحقق ببخشد: می
آه اگر باید/زندگانی را به خون خویش رنگ آرزو بخشرید/و بره خرون خرویش،نقش صرورت دلخرواه زد برر پررده         

 ( ،8814:1،ابتهاجشوم این مرگ/خونین را. ) ذیرا میامید،/من به جان و دل پ
اعتقاد به جنگیدن در راه عقیده تا آخرین نفس و ارزشرمند دانسرتن شرهادت در راه آرمران، حتری اگرر بره شکسرت         

در اروپا رونق یافت؛در چنین جهان بینی وضعیت ذهنی و انگیزه، ازنتیجره   8124است که در دهه  بینجامد،از مفاهیمی
ها و عقایدی اسرت کره    میت دارد؛ زنده ماندن آرمان(و آن چه بیش از جان اه84:  8818اهمیت بیشتری دارد.)برلین،

 شود:   برایشان مبارزه می
 مرگ   سوزد/ مرگ در میدان این آرزوی هر مرد است/من دلم از دشمن کام شدن می .../آری از مرگ هراسی نیست/
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 ما سهل تر   مرگ نه هراسی نیست/ پیش ما ساده ترین مسئله ای مرگ است/ دوستان !ین درد است/ با دشنه دوست/
دوسرتان گروش    که یکی پشت درش با تبری کمین کررده اسرت/   اندیشم/ من به این باغ می از کندن یک برگ است/

 (  18:8811کنید/مرگ من مرگ شماست/مگذارید شما را بکشند/مگذارید که من بار دگر/ در شما کشته شوم/)ابتهاج،
های جامعره اش ر آسریب ببینرد پرس       ها و آرمان ترسد که باغ ر ارزش  سایه بیش از آن که از مرگ بهراسد، از این می
هرا خرورده شرده     کند تا به پاسداری از باغ که برای آبیراری اش خرون دل   دوستانش را به اتحاد و هم دلی دعوت می
 یک جامعه؛ مرگ همه چیز آن  است.     های  ها و ارزش بپردازند.زیرا از نگاه رمانتیک مرگ آرمان

 (   81: 88،4، یادگارخون سروآرزومند را غم جان نیست                  آه،اگر آرزو به باد رود!)          
آویزند:آن زنده اندیشان که  شعر سایه با چنین دیدگاهی، مرگ را با افتخار چون شاخ گلی بر گردن می«زنده اندیشان»

 (   811:8814گردن خود شاخ گل کردند.)تاسیان، دست مرگ را بر
 
 .سرو شهید؛ قهرمان رمانتیک   ،.2

رود  در بسیاری یا حتی شاید بتوان گفت در همه اشعار سایه وقتی از شهید، شهادت و مرگ در راه عقیده سرخن مری  
شرعر ابتهراج بره نمراد      است؛ دوست انقالبی سایه که در راه عقیده اش اعدام شرد و در «کیوان»به طور خا ، منرور 

کیوان در شکلگیری فکرر و ذهرن دوسرتان هرم نسرل خرود مر ثر        »ایستادگی، شهادت و قهرمان رمانتیک تبدیل شد. 
بود:سررایه،نجف دریررا بندری،سرریاوش کسرررایی،محمد جعفررر محجوب،احمررد شرراملو تررا برسررد برره محمررد علرری   

همسر کیوان[ سرخن  «]سال اشک پوری»رفتن کیوان و سال « سال بد،سال باد»در سوگ او از «ا.بامداد»ندوشن.  اسالمی
کیوان[ با لطافت طبع و حساسریتی کره داشرت،از او دور    »]گوید:  (ندوشن در این باره می811: ،881)عابدی، « گفت.
نمود که خود رابه آغوش چنین مراجرایی بینردازد.ولی از سروی دیگرر بغضری کره از نابسرامانی ایرران در دلرش           می

هرای براالی حرزب راه     گذاشت، در اندک مدتی بره پلره   گرفت و چون در هر کاری سنگ تمام میبود،زورش فزونی 
مررداد، چرون شربکه    21یافت و چنان مورد اعتماد قرار گرفت که راب  میان حزب و افسران باشرد. بعرد از کودترای    

بره اعردام محکروم     باشد که جزو گروه اول افسران کشف شد، کارش در سطحی قرار داشت که نخسستین غیر نرامی
شرود؛ تصرویر     (تصویری که از کیوان در سرخنان و اشرعار سرایه نمرودار مری     811:،881، 8ندوشن ،ج اسالمی«)گردد.

 است.   « قهرمان رمانتیک»
کند.پس از کودترا   را در برابر مخاطب مجسم می«قهرمان رمانتیک»سخنان و اشعار سایه درباره کیوان تصویری از یک 

گرررراه از  ور کیرررروان در بسرررریاری از اشررررعار سررررایه مشررررهود اسررررت. او هررررر    و اعرررردام کیوان،حضرررر 
گویرد،یا از شرهدایی یراد     ها و مبارزه برای آزادی وطن سخن می جوانمردی،استقامت،پایداری،جانفشانی در راه ارزش

 اندیشد :    های او می کند که با خون خود، راه آزادی را هموار و روشن کردند،بی تردید به کیوان و آرمان می
 ای آتش  افسرده افروختنی               ای گنز هدر گشته اندوختنی              
 (  8811:882،مشق سیاهما عشق و وفا را زتو آموخته ایم        ای زندگی و مرگ تو آموختنی)         

گوید:]تا اوایل انقالب[  شعر مستقیم برای کیوان نساختم ولری بعرد از ]مررگ[  کیروان در همره       سایه در این باره می
های من ،حضور دارد.به خصو  که من این نماد سرو را برای کیوان به کار بردم. به خراطر نردارم کره در شرعر      غزل

 (    228:8818برای شهید به کار برده باشد.)عریمی،کالسیک و معاصر کسی سرو را به عنوان نمادی 
 (   814: 8811ساحت گور تو سروستان شد/  ای عزیز دل من/  تو کدامین سروی )ابتهاج،           

 کند:    سروده است، از انقالب به عنوان یادگار خون سرو یاد می سایه بارها در اشعاری که در پیروزی انقالب اسالمی
 لی سروی قد افراشت                      زهر سروی تذروی نغمه برداشت       .../زهر خون د

 (  818: 88،4، ابتهاجصدای خون در آواز تذرو است                           دال این یادگار خون سرو است)



 3/        ابتهاج شعر در یاجتماع و یفرد سمیرمانت یها شاخصه یررسب 

زهرا را ندیدنرد   او در روزهای آزادی و بازگشت زندانیان سیاسی، در حسرت یاران مبارزی چون کیروان کره ایرن رو   
گوید:آه ای کبوتران سپید شکسته بال/اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید!/اما دلرم بره غرارت رفتره اسرت /برا آن        می

 (  821کبوتران که پریدند/با آن کبوتران که دریغا/هرگز به خانه بازنگشتند.../)همان،
گویرد ونقرش روشرنگرانه مررگ و      یروان مری  به صرراحت از ک « یادگار خون سرو»و سرانجام سایه در شعری از دفتر 

 شود از آزادمردانی که با شهادتشان راه آزادی  و انقالب را روشن کردند: زندگی او.کیوان در این شعر نمادی می
کیوان ستاره شد/تا  شب گرفتگان /راه سپید را بشناسد/کیوان سرتاره شرد/که بگویرد/آتش آن گراه آترش اسرت /کرز        

هرای   شام تیره را بفروزد /من در تمام شب یلدا /دست امیرد خسرته خرود را /در دسرت     اندرون خویش بسوزد/ وین
گذاشتم /من در تمام این شب یلدا /ایمان آفتابی خود را / از پرتو ستاره او گرم داشتم/ .../کیروان سرتاره    روشن او می

کررد / برانور در    ود:/برانور، زنردگی مری   شد تا بر  فراز این شب غمناک /امید روشنی را با ما نگاه دارد /کیوان ستاره ب
 (   ،88گذشت / او در میان مردمک چشم ما نشست /تا این ودیعه را / روزی به صبح بسپاریم)همان،
های اخیر هرم شرعرش،    شخصیت کیوان چنان تاثیر ماندگاری بر شعر و فکر سایه به جا گذاشت که حتی در این سال

 از یاد کیوان خالی نیست:   
پنجاه سال آه /دور از تو زیستن / یعنی هزار سال /در خرود گریسرتن /پنجراه سرال آه /دور از ترو زیسرتن /در خرود        

 (   221:8818گریستم)عریمی،
 
 .مذهب رمانتیک   2.1

ستاید و از درک عدالت خرواهی   ها و عمق رازناک آن را می نگرد و زیبایی سایه با دیدی زیبایی شناسانه به مذهب می
های درخشان عدالت خواهانره و مطالرب    آید. نهز البالغه را از آن رو دوست دارد  که پر از حرف به وجد میمذهب 

دارد تا امام حسین)ع(  های آزادی خواهانه و انقالبی که دارد، او را بر آن می ( گرایش21:8818شاعرانه است.)عریمی،
 الم است با شعری رمانتیک بستاید:    را به عنوان پیشوای مذهبی که مقتدای شهیدان و آزادگان ع
جوشد /هر کجا باغ گل سرخی هست / آب از ایرن چشرمه    یا حسین بن علی )ع( / خون گرم تو هنوز / از زمین می

 (   184نوشد.)همان، خون می
تواند بره نیازهرای عمیرق انسرانی پاسرخ       از نرر سایه مذهب از نیازهای فطری انسان است و فق  مذهب است که می

 (   1،8هد و همین کارکرد مذهب است که آن را زنده نگه داشته است.)همان،د
خدای او یک خدای شریرین و خروبی برود. برا     »داند: سایه ارتباط دوستانه ای را که با خداوند دارد مدیون مادرش می

ترسرید. ایرن    نمری کرد....با خدا دوست بود و از او  زد.گاه حتی به او اعتراض می خدا دوستی داشت.با خدا حرف می
هرای   روحیه گویا در من اثر گذاشت.یک مقدار تمایالتم به عرفان ایرانی از آن جا شروع شد و شراید اولرین آمروزش   

 (   88-82: 8811یک نوع از عرفان با همان روحیه ای که مادرم داشت در من شکل گرفت.)اسدی پور،  
کالسیک فارسی ،باعث شد،بدون این کره ادعرایی در شرعر     های رمانتیک و از سویی مطالعات سایه در ادبیات گرایش

 های نامداری چون بلیک به سرودن اشعار عرفانی و شهودی ببپردازد:   عرفانی داشته باشد؛مانند رمانتیک
 کشد    کشد                  گاه سرگشته را کهربا می روم او مرا می من نه خود می

 کشد /...   کنم                   دامنم را به قهر از قفا می چون گریبان ز چنگش رها می
 کشد          لذت نان شدن زیر دندان او                             گندمم را به سود آسیا می

 (   8،2: 8811،مشق سیاهکشد) روم تا کجا می سایه او شدم چون گریزم از او                       در پی اش می
گوید:من با نهایت اشرافی که به سر تا سرر شرعر عرفرانی ایرران      سایه،می«همیشه در میان»شفیعی کدکنی درباره غزل 

 (،82: 8818شود.)عریمی، گویم:در تمام شعر عرفانی ایران معادل این غزل پیدا نمی دارم می
 هان ای تو همیشه در میان    دوند سوی تو می   نامردگران و رفرررتگران از دو کررانررره زمران        

 پرد بازسپید کهکشان      چرد آهوی دشت آسمان         گرد سر تو می در چمن دشت تو می
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 دهد نشان/...  نگرم در این چمن       آینه ضمیر من جز تو نمی هرچه به گرد خویشتن می
 ای که نهان نشسته ای باغ درون هسته ای          هسته فرو شکسته ای کاین همه باغ شد روان   
 (  821: 8811،ابتهاجمست نیاز من شدی ،پرده ناز من زدی              از دل خود برآمدی ،آمدن تو شد جهان /... )

 
 .اندوه و امید   2.1

های مختلف در شعر سایه بره چشرم    ، از مضامیتی است که در سطحها و نگرانی برای فردا غم تنهایی،حسرت گذشته
شرود.   گیرد و در ارتباط برا رابطره انسران و جهران مطرر  مری       آید و در اشعار متاخر او شکلی فلسفی به خود می می

شعرهای احساساتی غم انگیز و دردمندانه ای که در نخستین اشعار سایه وجود دارد به هیچ وجره از عمرق و ژرفرای    
سالگی، تحت تاثیر احساسات گذرا و رمانتیسم احساسری آن   28شعرهای اخیر او برخوردار نیست. به عنوان مثال در 

 ( و:218: 8884،ابتهاجکند. ) خورد و خاطرات شیرین آن زمان را مرور می ها، بر روزگاران گذشته دریغ می سال
هرا روی دریرای    ها که با او داشتم / شربروی  یاد آن شبهای خزر / یاد آن شبهای زیبای خزر / .../یاد آن فرخنده شب

 (21خزر / .../ای دریغ آن نوبهاران یاد باد! /یاد باد آن روزگاران ،یاد باد!  )همان ،
این گونه اشعار سایه از اندیشه عمیق و احساس اصیل بی بهره اند و بی آن که تشخصی بررای شراعر در پری داشرته     

گیرنرد. گذشرته و خراطرات آن در     قرار می 84و24عار رمانتیک احساسی و سطحی دهه باشند در شمار بسیاری از اش
اشعار متاخر سایه، بیش از آن که مستقیما به بیان بیاید،در فضایی سنگین و آکنده از اندوه و احساسِاز دسرت دادگری   

وزهای کودکی و حضرور گررم   کند و ر شود گویی ناخودآگاهِ شاعر آن چه بر او گذشته را مرور می برای او تداعی می
 شود از احساس درماندگی در برابر طبیعت مقهور کننده مرگ: آورد و او سرشار می پدر و مادر را به یادش می

خانه دلتنگ غروبی خفه بود/مثل امروز که تنگ است دلم / پدرم گفت چراغ /و شب از تب پر شرد / مرن بره خرود     
برخواهد گشت / ابری آهسته به چشمم لغزید / و سپس خروابم بررد /   گفتم یک روز گذشت / مادرم آه کشید / زود 

رفت، کسری /  داشرتم    که گمان داشت / که هست این همه درد / در کمین دل آن کودک خرد / آری آن روز چو می
لم با دانستم / معنی هرگز را / تو چرا بازنگشتی دیگر  / آه ای واژه شوم / خو نکردست / د آمدنش را باور / من نمی

 (  811: 8811تو هنوز / من پس از این همه سال / چشم دارم در راه / که بیایند عزیزانم ،آه! / )ابتهاج، 
است ررر فضرای نوسرتالدیک شرعر را     « گیالنی»ر که واژه ای محلی « تاسیان»عنوانی که سایه برای این شعر برگزیده؛ 

در ادبیات نرو اسرم حالرت اسرت. یرک جورهرایی معنرای        »د:گوی کند . سایه درباره معنای واژه تاسیان می تقویت می
گوینرد تاسریان. یرا     رود و جایش خالی اسرت مری   دهد. معموال اولین غروبی که  عزیزی از خانه می نوستالدی هم می

زمانی که فضای غروب خیلی غمگین است. هوا ابر آلود و گرفته]است[. یا عزیزی که از دنیا رفتره اسرت و در خانره    
 (  212:8812ابتهاج،«)گویند تاسیان. گویند تاسیان. اندوهی }ناشی{از دلتنگی را می ش خالی است مینیست جای

کنرد و   آدم در آخر خ  فق  پشت سررش را نگراه مری   »یابد؛ این حالت تاسیان، در اشعار متاخر سایه نمود فراوان می
اسرت؛ ارغروان   «ارغروان »ترین اشعار سایه ( یکی از نوستالدیک 12:8818،عریمی،«)مجالی هم برای هیچ کاری ندارد.

های سایه رشد کرد و بالید و شاعر طبیعت گرای رمانتیرک را   درختی بود که از کنده درختی پیر جوانه زد و با مراقبت
به خود وابسته کرد . سایه شعر ارغوان را در مدتی که از خانه و زندگی اش دور بود، سروده است؛ ارغروانی کره بره    

 ها...   رای او سمبل همه چیز بود؛ خانواده،عشق،آرزوها،ایده آلگفته خودش ب
ارغوان!شاخه هم خون جدا مانده من / آسمان تو چه رنگ است امروز  / آفتابی است هوا  /یا گرفته اسرت هنروز  /   

 (  811: 8811، )تاسیانمن در این گوشه که از دنیا بیرون است / آسمانی به سرم نیست / از بهاران خبرم نیست / ...
که در پی احساس تنهایی،دوری از دوسرتان یرا از دسرت دادن عزیرزان در شرعر سرایه نمرود         عالووه بر اندوه و غمی

گویرد:   سازد، سرخن مری   گنگ نیز که با سرشت او عجین شده،و درونش را آشفته و بی قرار می یابد، شاعر از غمی می
 و هنوز برای سایه شناخته شده نیست:    آمیزد این غم در سراب، با احساسات عاشقانه در می
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سوزدم ،گهری   گدازد... / خیال ناشناسی آشنا رنگ / گهی می در استخوانم می خواهم بگویم؛ غمی دانم چه می ... / نمی
آشفته ،دردی گریه آلرود   گیرد گلویم. / غمی نوازد / .../ درون سینه ام دردی است خون بار / که هم چون گریه می می
 (   828: 8884، ابتهاجخواهم بگویم!) دانم چه می نمی... / 
( و 218: 8811،ابتهراج قرار داده است ) شود که خداوند در نهاد آدمی در اشعار عرفانی سایه، غم ودیعه ای دانسته می 

 شود:   شمرده می دلیل آفرینش آدمی
 (  211شنام کنی)همان،درین جهان غریبم از آن رها کردی               که با هزار غم و درد آ

 در شعر اجتماعی سایه این درد،غم مردم است:     
 حکایت از چه کنم سینه سینه درد این جاست             هزار شعله سوزان و آه سرد این جاست /...   

 (214و نا مردی                      نشسته در غم مردم هنوز مرد این جاست)همان، میان این همه نامردمی
های گذشرته بره او ارر رسریده     شود که از نسل این درد، درشعرهای روزگار پیری سایه، به دردی موروثی تبدیل می

های گذشته بشر را با خود به همراه دارد. این غم چنان جان کاه اسرت   های نسل است و خاطره آرزوها، امیدها و رنز
 ها آن رابه دوش بکشد:   سلشود که چگونه نوع بشر  توانسته، ن که سایه شگفت زده می

گریم / هنوزش هیچ پایان نیست/ چه صبری داشرتی، امرا /    پدر جان در دل تنگت چه ابری بود/ که من چندان که می
 (  818: 8811، ابتهاجفشردی/ همچنان خون دلم جاریست ) از آن دندان که بر هم می

البتره تنهرایی انسران در ایرن وسرعت بری کرانره هسرتی         سایه این غم را نتیجه تأمل در سرنوشت انسران و جهران و   
گرید / این من که از گهواره با من بود / این من که با مرن / ترا گرور     (:  در من کسی پیوسته می818داند.)عریمی، می

 ها را در گلرو دارد / ابرری کره    های قرن همراه است/ .../ همزاد خون در دل / ابری است بارانی / ابری که گویی گریه
 (811بارد)همان،  در من / یک ریز می

ها انتررار رسریدنش را    کند و او را نسبت به آینده آرمانی که سال این غم هر لحره در درون سایه داستانی تازه سر می
« ایرن بنردی آز و نیراز خرویش    »اندیشد آیا انترار این که انسان  کند؛ او با خود می داشته و برایش شعر گفته مردد می

 وشن برای خود بسازد بیش از حد خوشبینانه نیست )همان(فردایی ر
امید و امید بخشی و نوید روزهای روشن از مضامین پرتکرار شعر سایه است. او چه در اشرعارمبارزه جویانره و چره    
اشعار عاشقانه و عارفانه اش بیش از آن که شاعری مأیوس و ناامید باشد از فردایری روشرن و بره سررانجام رسریدن       

گوید: در سینه گرم توست ای فردا / درمان امیدهای غم فرسود / در دامن پاک توسرت ای   رار هزار ساله انسان میانت
 (81: 8814،ابتهاجهای خون آلود / ای فردا ای امید بی نیرنگ) فردا / پایان شکنجه

کنرد: لیرک    ح رهنمرون مری  داند که شکیب آفرین است و انسان را به گل آبی صب سایه امید را جان داروی شیرینی می
کشرد از خراک شرکیب /     تپد در رگ ما / و گل گمشده سر مری  جان داروی شیرین امید / همچو خون خورشید / می

دهد این غنچه نوید / از گل آبی صبح / خفته در بستر سررخ خورشرید    )    آرد بی رنگ فریب / و به ما می غنچه می
 (  21همان،

کند: گاهی چنان در این شرب ترب کررده     های دراز را برای او میسر می حمل شبهمین امید شکیب آفرین است که ت
های تو ای چشرمه   کند: ر شب را گذار نیست / اما به چشم  رود که مرد / اندیشه می عبوس / پای زمان به غیر فرو می

 (  8811:1،ابتهاجامید / شب پایدار نیست!) 
زند .  شراعر حتری وقتری خرود را در      ن امید است که حرف آخر را میدر شعر سایه در تقابل اندوه و امید، اغلب ای 

دانرد. بره براور او، مهرم      شود و امیدوار بودن و در راه بودن را وظیفه خرود مری   بیند ؛مأیوس نمی آخر راه  زندگی می
و ثابرت  در حیات یا پس از مرگ او فرا برسد آنچه بیش از خود شراعر اهمیرت دارد آرمران او    « روز بهی»نیست که 

او در راه رسیدن است، پیش از شاعر بسیار کسان در این راه گام برداشته اند و چه بسرا پرس از او نیرز ایرن راه      قدمی
 ادامه داشته باشد، این مضمون دست مایه بسیاری از اشعار  متأخر سایه شده است:   
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دانم / روز رسریدن روزی   ای غم!نمی در راه بودن سرنوشت ماست/ روز همایون رسیدن را/ پیوسته باید خواست / ر 
 (11گام که خواهد بود)همان،

 و:  
 هزار سال در این آرزو توانم بود        تو هر چه دیر بیایی هنوز باشد زود 

 دانم      که روز آمدنت روزی که خواهد بود آیی و نمی تو سخت ساخته می
 (      812: 8811،ابتهاجر چه کاست عشق فزود)زهی امید شکیب آفرین که در غم تو       ز عمر خسته من ه

 و:
 امروز نه آغاز و نه انجام جهان است      ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است 

 (812گر مرد رهی غم مخور از دوری و دیری      دانی که رسیدن هنر گام زمان است  )همان،
است این درنگ و درد و رنز/ به سران رود / کره    ه پای او دمیو: زمان بی کرانه را / تو با شمار گام عمر ما مسنز / ب

 (811: 8811ابتهاج،زند ،/ رونده باش / امید هیچ معجزی ز مرده نیست / زنده باش) در نشیب دره سر به سنگ می
 
 .بیان رمانتیک  2.1

هسرتند. او نیرز همچرون    عالوه بر محتوا، چنان که در مواردی اشاره شرد، اشرعار سرایه در بعرد فنری نیرز، رمانتیرک        
هرای مهجرور و فرامروش شرده تمایرل نشران        های اروپایی و برخی شاعران هم دوره اش به استفاده از قالب رمانتیک

برد و در  های مسم  گونه و مستزاد بهره زیادی می از قالب«سراب»و« ها نخستین نغمه»دهد و به ویده در دفترهای  می
( تصنیف نیز به واسرطه عالقره   188: 8818دش احیاگر قالب دو بیتی است.)عریمی،کنار استفاده از رباعی به گفته خو

های او به صرورت مردون چراپ     ای که سایه به موسیقی دارد، در اشعار او جایگاه قابل توجهی دارد. گرچه  تصنیف
 ها به آواز خوانده شده است. نشده،اما اغلب آن

دقرت و توجره او در انتخراب و بره کرارگیری       بخشرد،  رمانتیرک مری  ها به کالم سرایه رنرگ    اما آن چه بیش از این  
 آن چه برای او از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اندیشد؛ ها تنها به انتقال معنا نمی هاست. سایه در انتخاب واژه واژه

ا نشران  ها در کنار هم، فضرای ذهنری و احسراس او ر    انتقال دقیق احساس و عاطفه است، به گونه ای که چینش واژه
بره   سرازند؛ از ایرن رو وقتری در شرعر از اقلیمری      هرا مری   دهد، نه این که آن را حکایت کنرد.اقلیم شرعر سرایه را واژه   

درمجموعره  « کراروان »هرای شرعر    دهد.چنان که در آخرین مصررع  کند، واژگانش را نیز تغییر می دیگر کوچ می اقلیمی
عرش را در خردمت مرردم و مبرارزه و آزادی قررار دهرد، بایرد       خواهد شر  کند که حاال که می شبگیر به این اشاره می

شناسرد و آن یرافتن تناسرب درسرت میران       سایه فق  یک انقالب در هنرر مری  »در واقع  هایی با طعم آتش بیابد. واژه
 (  818: 8811عباسی،«)صورت و محتوا،میان زبان و موضوع است.
به طور کلری کلمرات   »گرفته از روحیه رمانتیک او است؛  نیز، نشأت «سایه»توضیحات او درباره علت انتخاب تخلش

برای من بعدهای مختلف دارند؛ مثال حروف و کلمات برای من زنگ دارنرد؛ ر، خاکسرتری، گ، نرارنجی و ج سریاه     
هرا شخصری    است. و یا کلمات برایم سرد و گرم اند؛سایه کلمه ای سرد است،گالبی کلمه ای گرم است.البته همه این

هرا بررای    مان من در کلمه سایه یک مقدار آرامش و خجالتی بودن و فروتنی و بی آزار بودن هست. و ایناست. به گ
 (  18: ،881ساخت.)اسدی پور، من جالب بود و با طبیعت من می

دهد که بدون این که حرال و   این دقت در انتخاب واژگان و به کارگیری ماهرانه زبان،شعری در برابر مخاطب قرار می
از اشعار موفرق سرایه   « بهار غم انگیز »دهد.  خود را شر  دهد،مخاطب را در میان فضای تجربی شاعر قرار می هوای

مرداد سروده شده است؛ در فضایی کره   21در این زمینه است . شعری که در حال و هوای گرفته و غم انگیز کودتای 
 (  111:8818عریمی،«)انگار خاک مرده پاشیده بودند روی جامعه

خیزد. شاعر انعکاس  لحن و موسیقی شعر ،آرام و غم انگیز است. گویی نجوایی است که از حنجره ای بی رمق بر می
بیند.بهار، گل، نسرین، نسیم، فروردین، پرستو، گل، گلسرتان و آیرین بهراران از     غم درونی خود را در آینه طبیعت می



 19/        ابتهاج شعر در یاجتماع و یفرد سمیرمانت یها شاخصه یررسب 

بره گونره ای کره     ن و فضایی سنگین و غم افزا ایجاد کرده اند؛هستند که در این شعر موسیقی آرام و افتا واژگان بزمی
 کنند:    ها با شاعر مویه می گویی واژه

بوی فروردین نیاورد / پرستو آمد و از گل خبر نیست / چرا گل را پرستو هرم   بهار آمد، گل و نسرین نیاورد / نسیمی
 (  11: 8811ن رفتش از یاد)ابتهاج،سفر نیست / چه افتاد این گلستان را چه افتاد / که آیین بهارا

دهرد شرعرش گرفترار پیچیردگی شود،اشرعار او سراده و روان        سایه با تمام توجهی که به بیان هنری دارد، اجازه نمی
( گرایش به نماد، که پیش از این بره آن  112: 8818داند.)عریمی، هستند و شاعر این سادگی را نقطه قوت شعرش می

 های بیان رمانتیک سایه است.   گیاشاره کردیم،نیز از وید
های او را به تصرویر   تواند، درون متالطم و رو  ناآرام سایه و تأثرات، تامالت، امید وآرمان کاربرد طبیعی واژگان نمی

جوید. استفاده از بیان سمبلیک عالوه بر نمایان کردن  بکشد، از این رو در شعرش از نماد و تصاویر سمبلیک بهره می
دهد که با وجود خفقان سیاسی حاکم بر جامعه، حررف خرودش    روحی و فضای ذهنی شاعر، به او امکان میحاالت 

گیرد؛ شاعر از اوضاع سیاسری و   را بزند. از شبگیر و به ویده اشعار پس از کودتا، شعر سایه بیانی سمبلیک به خود می
نفکران و جوانان انقالبی قوت گرفته اسرت،  اجتماعی جامعه ناراضی است، روحیه شکست و ناامیدی که در بین روش

کوشیدند یا بره زنردان افتراده و یرا اعردام       دهد، بسیاری از کسانی که امیدوارانه برای آزادی و برابری می او را آزار می
کند تا از تأمالت و تأثرات خود و صبح روشن فرردا بگویرد.    شده اند. در این شرای   بیان سمبلیک به سایه کمک می

کاسرته  «شربگیر »از صرراحت کرالم گوینرده     8814و دهره 8814با قرار گرفتن حیات اجتماعی ایران در دهره »اقع در و
کار به این  نشیند. شود: یعنی تا حدی استعاره به جای تشبیه می شود و بر وسعت مجازهای شاعرانه اش افزوده می می

بره ناخودآگراه بره گسرتردگی بره سروی نمراد        پذیرد، بلکه سرایه هرم ماننرد اغلرب شراعران،       موقعیت هم پایان نمی
(symbolکشیده می ) .جغرد،خفاش کره    زمسرتان،  بهار، خورشید، صبح، خاکستر، ( شب،818: ،881)عابدی، « شود

اغلب از نمادهای پر تکرار شعر سایه هستند، در جهت ترسیم فضای خفقان آور و سنگین پس از کودتا به کار گرفتره  
دهند؛ به عنوان نمونره، سرایه در شرعری کره بره فریردون        و پیروزی و فرا رسیدن فردایی روشن را نوید می شوند می

کنرد؛ در تصرویری    تنکابنی ر که به خاطر مطلبی که درباره ی انقالب سفید نوشته به زندان افتراده برود ر تقردیم مری      
زادی و مبارزان دالوری چون فریردون تنکرابنی   های شهدای راه آ نمادین، فردای روشن و پیروزی را نتیجه جانفشانی

 داند:   می
 (1،: 88،4،ابتهاجها/صبح فرخنده /در آینه نخواهد خندید!  ) تا نیارد گیسوی کبودش را به شقایق

از جمله نمادهای بدیع و زیبای شعر سایه، مرجان است.او با بیانی غیر کلیشه ای و همدالنره،تنهایی و زنردگی مرالل    
سایه شو  زنردگی   کشد. تنها چیزی که در گود شب گرفته دریای نیلگون، به مرجان شعر به تصویر می آور مرجان را

« سرنگواره امیرد  »از مرجان به عنروان  «چند برگ از یلدا»و « زمین»بخشد،امید است. سایه در دو شعر مجزا از دفتر  می
 کند: یاد می

ها نشسته در تگ آن گورسهمناک/ خاموش مانرده در دل  سنگی است زیر آب / در گود شب گرفته دریای نیلگون/ تن
آن سرای  سکون/او با سکوت خویش از یاد رفته ای است در آن دخمه سریاه/هرگز برر او نتافتره خورشرید نیمرروز      
/هرگز بر او نتافته مهتاب شامگاه/بسیار شب که ناله برآورد و کس نبود/کان ناله بشنود/بسیار شب که اشک برافشراند  

تپرد بره امیردی در آن     گشت /در گود آن کبود/ سنگی است زیر آب، ولری آن شکسرته سرنگ/زنده اسرت،می     و یاوه
 ( 18: 8811شکفت)ابتهاج، نشست/گل بود  اگر  به سایه خورشید می نهفت/دل بود،اگر به سینه دلدار می

ارسی مرجان را این گونه بره  هیچ شاعری در زبان ف» گوید: در شعر ابتهاج می« مرجان»غالمحسین یوسفی درباره نماد
تصویر در نیاورده و درباره آن چنین لطیف نیندیشیده است.خاصه آن که زبران زالل و شرفاف وی همره تصرورات و     

ها به جز یکی به هجاهرای بلنرد و    های او را به روشنی فرا نموده است. پایان یافتن همه مصراع  احساسات و دریافت
شود آهنگ هر مصراع به آرام و سکون بینجامد که با حالرت انرزوا و    ه، سبب میحتی هجاهای معادل سه هجای کوتا

 (148-142: 88،1یوسفی،«)تنهایی و غم زدگی مرجان، کمال تناسب را دارد.
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گیررد   زمین نیز از نمادهای بکر شعر سایه است. او برخالف شاعران  کالسیک، نگاهش را از آسمان و اسرار آن بر می
بیشرتر از هرچره در جهران ،شایسرته سرتایش و تکرریم       »دوزد؛زیرا بر این باور است کره زمرین،    و به زمین چشم می

؛زمین نیز در شعر سرایه نمادامیرد و اسرتقامت اسرت:.../بگذار     «[ه است]است،گمنام و ناشناخته و بی سپاس ماند آدمی
چون زمین/من بگذرانم این شب توفان گرفته را/ آنک به نوشخند گهر بار آفتاب/پیش ترو گسرترم همره گرنز نهفتره      

 (  12-11: 8811ابتهاج، «)را...
 
 گیری  .نتیجه8

نتیسم قابل بررسی است. او عالوه برر شرعر در   سایه از شاعرانی است که شعرش در دو ساحت فردی و اجتماعی رما
زندگی نیز از خود شخصیتی رمانتیک بره نمرایش گذاشرته اسرت؛ شخصریتی رمانتیرک کره کوچرک تررین تلنگرری           

انجامد که در بیشتر موارد به بهترین شکل هیجانرات و احساسرات    انگیزاند و به شعری لطیف می احساساتش را بر می
دارد. شعر سایه شرعری اسرت از دل برآمرده و نره      سازد و او را به همذات پنداری وا می مخاطب را با خود همراه می

نتیجه ممارست در بیان دیگرگونه تجارب گذشتگان. همدلی با طبیعت و استفاده سمبلیک از آن، نگرش رمانتیرک بره   
ق تررین و عراطفی تررین    انسان، زندگی و مذهب، توجه به هیجانات و احساسات درونی و تالش برای بیان آن با دقی

های اجتماعی و دلسوزی برای محرومان و زحمتکشان جامعره، سرتایش آزادی و    ها و در گرایش انقالبی، دغدغه واژه
مرگ در راه آرمان و دعوت به تالش برای رسیدن به آینده آرمانی از مضامین پربسامد شعر سایه است، اما بی تردیدد 

و امید است؛ عشق در سراسر اشعار او تنیده شده، و امید، جران دارویری اسرت     مهم ترین ویدگی رمانتیک سایه عشق
 گذارد. که در اندوهناک ترین اشعار هم سایه را تنها نمی

های رمانتیک چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، از همان اولین دفتر شعر ابتهراج، قابرل تشرخیش     ویدگی 
وی تقلید به کار رفته و هنوز در شعر او خام اند ؛ در دفترهرای بعردی بره برار     ها که در ابتدا، از ر است. این شاخصه

هرای اطرراف    گذارند. سایه، در بعد فردی و اجتمراعی، بره پدیرده    نشینند و اشعاری تماما رمانتیک را به نمایش می می
د واژگان و عبارات روحری  خواهد آنها را به یاری واژگان توصیف کند، در کالب خود، نگاهی رمانتیک دارد و وقتی می

هرای رمانتیسرم    های اجتماعی یا فردی، شاهد غلبره ویدگری   دمد.چنانکه به مقتضای گرایش سایه به پدیده رمانتیک می
بنردد کره دیگرر از     عهد میشبگیر اجتماعی یا فردی در شعر او هستیم. از همین روست که  با وجود این که سایه در 

ید؛ بسیاری از اشعار رمانتیک فردگرای او کره کمترر نشرانی از رمانتیسرم اجتمراعی      قول و غزل )اشعار رمانتیک( نگو
شوند.در واقع اقتضای حال و احوال سایه در فراز و فرودهای زندگی است  دیده می شبگیردارند، در دفترهای پس از 

کررد کره از زمران مشخصری     توان ادعا  بخشد و نمی که به شعر او رنگ رمانتیسم اجتماعی و گاه رمانتیسم فردگرا می
توان تعلق او به رمانتیسرم اجتمراعی را    رمانتیسم فردگرا را رها و به طور کامل  به آن پشت کرده است؛ چنان که نمی

 در هیچ دوره ای از زندگی حرفه ای اش انکار کرد.
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